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Scootmobieldag 2014
Donderdag 22 mei van 11.00 tot 15.00 uur vindt de eerste Scootmobieldag
plaats. De Scootmobieldag vloeit voort uit de scootmobielcursussen die
het GBV jaarlijks aanbiedt. De dag vindt plaats in Velsen-Noord en begint
met een quiz en informatiemarkt (met o.a. een oogtest, politie en alarmsysteem) in Wijkcentrum de Mel-Watervliet met aansluitend een lunch.
Het middagprogramma bestaat uit een parcours door Rijschool Post op de
parkeerplaats van Viva. Deelnemen kost 5 euro, kaarten zijn vanaf april te
koop bij: Wijkcentrum de Mel-Watervliet, De Hofstede, De Brulboei en op
het centraal bureau van Stichting Welzijn Velsen (Vrijwilligerscentrale in
Het Beursgebouw). Er is slechts een beperkt aantal kaarten, dus wees er op
tijd bij!
Scootmobielcursus
In de maand mei zullen de scootmobiel-cursussen voor beginnende scootmobielgebruikers plaatsvinden. Martin Post heeft met zijn enthousiasme al
bij veel mensen de angst weggenomen om de scootmobiel te gebruiken met
het aanleren van praktische vaardigheden. Deze mensen beleven nu veel
plezier aan hun scootmobiel en blijven mobiel. Meedoen aan een cursus
van drie middagen kost slechts 5 euro, inschrijven gaat via John Schoor,
telefoonnummer: 0255-523453, e-mail: schoor2005@hetnet.nl
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Waar kunt u ons vinden?
Wilt u meer weten over het
Gehandicapten Beraad?
Heeft u suggesties, vragen
of wilt u van gedachten
wisselen? Spreekt het
werk van het Gehandicapten Beraad u aan?
Neem dan gerust contact
met ons op.

Scootmobielcursus 1
Donderdag 1, 8 en 15 mei
Aanvang 13.00 uur
Scootmobielcursus 2
Woensdag 4, 11 en 18 juni
Aanvang 13.00 uur

BUUV
Buurtmarktplaats www.buuv.nu is sinds kort in de lucht, een online buurtmarktplaats waar inwoners van de IJmond elkaar gemakkelijk kunnen
vinden voor hulp bieden en vragen. Dit kan van alles zijn: koken, samen
iets ondernemen, hond uitlaten, klusjes, computerhulp, etc. BUUV is niet
“voor wat hoort wat”. Iets vragen betekent niet persé iets terugdoen, maar
eigenlijk heeft iedereen wel iets te bieden.
Als BUUV hoeft u niet altijd klaar te staan. U kunt af en toe een handje
helpen wanneer het u uitkomt. Wat voor u een kleine moeite is, kan voor
een ander veel betekenen. U kunt op www.buuv.nu een bericht plaatsen of
ergens op reageren, ook vindt u op de website alle informatie.
Ieder(in)
Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke
handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig
organisaties zijn bij de nieuwe organisatie aangesloten. Ieder(in) is daarmee
het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.
Ze behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) is
op 1 januari 2014 ontstaan uit de fusie tussen CG-Raad en Platform VG.
Kennistafel Wonen, Welzijn, Zorg
Ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen. Veranderingen in de
AWBZ versterken die ontwikkeling. Er gaat veel veranderen voor zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en voor de gemeente.
Betrokken partijen hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken.
Gezamenlijke werken wonen, welzijn en zorg aan een haalbaar en toekomstgericht aanbod voor de inwoners van Velsen. Meer informatie en

!

Wilt u de nieuwsbrief ook 4 x per
jaar ontvangen?
Per e-mail: stuur ons een mail.
Per post: vul deze bon in.
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

inspirerende interviews vindt u op de website van Gemeente Velsen,
document Wonen_welzijn_zorg_in_Velsen.

Sailability
Stichting Sailability Uitgeest heeft als doel: het bevorderen van de zeilsport
voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dit wordt
gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers, die hun passie voor het zeilen
willen doorgeven. Sailability heeft met behulp van donaties twee (Ra)bootjes
met unieke eigenschappen, waardoor deze heel geschikt zijn voor mensen
met een beperking. Zeilen met sailability is voor zowel beginners als gevorderden. Meer informatie vindt u op de (landelijke) website: www.sailability.nl

Lekker het water op ook
met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking.
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Beursvloer
Dinsdag 22 april vindt de eerste Beursvloer van Velsen plaats in het Tata Steel
Stadion. De Beursvloer is een lokaal evenement waar vraag en aanbod in
maatschappelijke behoeften elkaar vinden, oftewel vrijwilligersorganisaties
en ondernemers ontmoeten elkaar en hebben elkaar wat te bieden. Bijvoorbeeld: het scoutinggebouw krijgt een schilderbeurt en de schilders krijgen
daarvoor een bedrijfsuitje. De verschillende partijen onderhandelen met
elkaar zonder tussenkomst van geld.
De beursvloer is al een begrip in Nederland en draait al een aantal jaar in omliggende gemeentes. Vrijwilligersorganisaties en bedrijven kunnen zich kosteloos aanmelden voor deelname via de website: www.beursvloervelsen.nl.
OPEN BRIEF: advies coalitie-onderhandelingen
Uw politieke partij is een van de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie
en een nieuw coalitieakkoord. Wat zou het mooi zijn als in het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat inclusief denken en doen de basis vormen voor
het lokale beleid. En dat de gemeente belangenorganisaties betrekt bij het
maken van inclusief beleid. Dat zou elke gemeente toch graag gerealiseerd
zien in de komende raadsperiode. Om dit te bereiken, adviseren wij u de
volgende tekst op te nemen in het coalitieakkoord: “Het VN-verdrag
betreffende personen met een handicap vormt het uitgangspunt voor inclusief lokaal beleid.”
De gehele brief staat op onze website: www.gbvelsen.nl

Gericht op de toekomst
zijn wij op zoek naar
nieuwe vrijwilligers!

